
•

الفصل األول•

• مقدمة-االقتصاد الكلي 
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ما ھي أھم االنشغاالت حول حیاتنا االقتصادیة المستقبلیة؟•

 یكون عالم الغد أكثر ازدھارا مما ھو علیھ الیوم؟ھل

 ھل تكون  مناصب العمل متوفرة للجمیع؟

ھل یكون  ھناك استقرار في المعیشة؟

ھل سیستمر العجز في المیزانیة العمومیة  ؟

ھل للحكومة ما یكفي من األدوات  االقتصادیة الكلیة  لتوجیھ مسار االقتصاد؟

إلخ
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أصول وقضایا االقتصاد الكلي•

التي عرفتھا  العشریة     أزمة الكساد الكبرى  ظھر االقتصاد الكلي المعاصر مع ظھور •
و  ما انجر عنھا من ارتفاع كبیر في البطالة و كساد في االنتاج عبر )1929-1939(

.العالم

جون مینارد االھتمامات األولى  بمواضیع االقتصاد الكلي ظھرت مع ظھور كتاب  •
النظریة العامة  للعمالة  و الفائدة و النقودكینز 
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أصول وقضایا االقتصاد الكلي•

األھداف القصیرة و الطویلة األمد•

 على األسباب التي تؤدي  في األمد القصیر إلى االنخفاض في كیزاھتماماتھركز
الطلب و من ثم في االنتاج  و ما ینتج عن ھذا السلوك من انخفاض في العمالة

 كلنا میتین«و یرى أن في األمد الطویل نكون«

 في حین أصبح خبراء االقتصاد خالل فترة الثمانینات و التسعینات من القرن
الماضي یركزون أكثر على االسباب  التي تجعل البطالة والتضخم تستمر وتزید 
حدتھا في االمد الطویل و التي تحول دون دفع النمو االقتصادي  و تحقیق الرواج
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النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة•

CPPالنمو بصفة مختصرة ھو توسع في امكانیة االنتاج لالقتصاد•

یقاس النمو االقتصادي بالزیادة الحقیقیة في الناتج المحلي اإلجمالي•
PIB

یعبر ھذا األخیر على مختلف المنتجات من سلع و خدمات التي •
تنتجھا المزارع و المصانع و المحالت التجاریة و المؤسسات التي 

تقدم خدمات تجاریة و المقیمة بسعر سنة ثابتة تشكل سنة أساس

Courbe des possibilités de
production CPP (voire sur ce
sujet mon cours
microéconomie – www.esc-
alger.com/ corps enseignants
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النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة•

نمو الناتج المحلي الكامن •
PIBاالجمالي POTENTIEL

یعبر :الناتج المحلي الكامن االجمالي •
عن قیمة الناتج  المحصل علیھ عند 

االستعمال الكامل لعوامل االنتاج من عمل 
و رأس المال

یبین الشكل الفرق بین الناتج المحلي  •
االجمالي  الحقیقي  والناتج المحلي 

االجمالي  الكامن



النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة•

تقلبات الناتج المحلي اإلجمالي •
العامنحو االتجاهالحقیقي 

الناتج المحلي االجمالي الحقیقي یتقلب •
حول الناتج المحلي االجمالي الكامن و 

و بدورة االعمال تتسمى ھده التقلبات 
ھي حركة دوریة و غیر منتظمة  



النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة•
•

:دورة أعمال مرحلتینلكل •

 ركودمرحلةrecession

 توسعمرحلةexpansion

:واثنین من نقاط التحول•

Peakالذروةقطةن•

Troughو نقطة تقعر •

ة في دورة االعمالالمیزایوضح ھذه ل الموالي الشك•
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النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة•

الركود یمثل المرحلة التي یتناقص فیھا الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لفترة ال تقل عن •
سداسي

التوسع یمثل المرحلة التي یتزاید  فیھا الناتج المحلي االجمالي الحقیقي لفترة  ال تقل عن •
سداسي
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النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة•

الشكل یبین االتجاه العام  في النمو االقتصادي و  دورة االعمال في األمد الطویل•

یبین •



النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة•

Theأوكونو فجوة لوكاسوتد • Lucas Wedge and Okun Gap

النمو االقتصادي و تباطئھناك طریقتین لقیاس التكلفة االقتصادیة الناتجة عن عامة •
:ما یسببھ من خسارة في الناتج

 للوكاسطریقة الوتد

 أوكونطریقة فجوة
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النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة

The Lucas Wedge

المتراكمة الخسارةلوكاسیشكل وتد 
في الناتج بسبب االنخفاض في وتیرة 

و ھو یقاس بكل دوالر واحد ,االنتاجیة
النموتباطئخسارة من الناتج بسبب 
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النمو االقتصادي و الدورات االقتصادیة

•The Okun Gap

القیمة السالبة للفرق بین ھو •
الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و 

الناتج المحلي االجمالي الكامن
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سیاسة االقتصاد الكلي األدوات و التحدیات•

•Classical and Keynesian Views الكینزیةالمقاربة الكالسیكیة و 

تعتبر ھذه المقاربة أن االقتصاد یكون أفضل إذا تركت الدولة :المقاربة الكالسیكیة•
شؤونھم االقتصادیة بكل حریة وفق ما تملیھ علیھم یسییروناألعوان االقتصادیین 

و كل محاولة منھا للتدخل لتحسین األداء االقتصادي سیؤول .مصالحھم الخاصة
.للفشل ال محالة

االقتصاد یكون أسوء و یؤول إلى األزمات إذا لم تتدخل الدولة :الكنزیةالمقاربة •
لتحسین أداءه و العمل على تحقیق التشغیل و الحفاظ علیھ  
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سیاسة االقتصاد الكلي األدوات و التحدیات•

ھناك اتفاق على نطاق واسع على مجموعة من التحدیات التي •
:على السیاسة االقتصادیة الكلیة معالجتھا و ایجاد حل لھا ھي

Boostدفع عجلة النمو االقتصادي  1. economic growth

Keepاالبقاء على مستویات متدنیة في معدل التضخم 2. inflation
low

Stabilizeتحقیق االستقرار في دورة األعمال3. the business
cycle

Reduceتخفیض معدل البطالة 4. unemployment

Reduceتخفیض في عجز المیزانیة العمومیة و عجز المیزان التجاري 5.
government and international deficits
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سیاسة االقتصاد الكلي األدوات و التحدیات•

عامة یمكن حصر السیاسة االقتصادیة الكلیة في مجموعتین •
:اثنین ھما

Fiscalسیاسة الموازنة العمومیة • policy: ھده السیاسة تحاول تحسین األداء
االقتصادي من خالل التغییر في السیاسة الضریبیة و سیاسة االنفاق العام للحكومة

Monetaryسیاسة نقدیة • policy: تحسین االداء االقتصادي في السیاسة النقدیة
یكون عن طریق معدل الفائدة أو عن طریق الكمیة النقدیة المطروحة في السوق و 

ھده السیاسة تكون عادة من صالحیة البنك المركزي

ئربوصافي كمال                                                                                المدرسة العلیا للتجارة       الجزا



انتھى•

ئربوصافي كمال                                                                                المدرسة العلیا للتجارة       الجزا



•

الفصل الثاني•

قیاس الناتج المحلي االجمالي و  النمو االقتصادي•
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اھمیة قیاس الناتج المحلي االجمالي•

لماذا الحاجة إلى قیاس الناتج المحلي االجمالي؟•

 قیاسھ یسمح لمعرفة الحالة التي ھي علیھا االقتصاد من ركود أو توسع

 قیاسھ یسمح التمییز بین النمو الفعلي لالقتصاد و النمو النقدي أي معرفة األثار التضخمیة

على النمو

 مقارنة الرفاھة االقتصادیة بین الدول

-
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الناتج المحلي االجمالي •

GDPاو PIBتعریف الناتج المحلي االجمالي •

لمختلف السلع و )أي باألسعار الجاریة(یقیس الناتج المحلي االجمالي القیمة السوقیة •
ي و المنتجة في اقتصاد ما خالل مدة زمنیة معینة عادة الخدمات  ذات االستعمال النھائ

تكون السنة

:یطرح التعریف أربعة  مفاھیم تتطلب تفصیال أكثر وھي•

القیمة السوقیة-

السلع و الخدمات ذات االستعمال النھائي-

المنتجة في اقتصاد ما-

خالل مدة زمنیة-
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االحماليالناتج المحلي •

القیمة السوقیة•

تقیم السلع والخدمات ذات االستعمال النھائي التي یتضمنھا الناتج المحلي االجمالي •
وفق االسعار الممارسة في السوق و بقیمة عملة  البلد المعني بالدراسة أو كذلك بقیمة 

ینعت الناتج المحلي .الدوالر للقیام بعملیة المقارنة بین النواتج المحلیة االجمالیة للدول
Prixاالجمالي  الجاري  Courant   أیضا بالناتج المحلي االجمالي االسميPrix

nominal
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السلع و الخدمات ذات االستعمال النھائي •

الناتج المحلي االجمالي یتضمن فقط السلع و الخدمات الموجھة لالستعمال النھائي و لیس •
فنجد منھا ما ھو موجھ لالستھالك .إلعادة بیعھا أو استعمالھا إلنتاج  سلع أو خدمات أخرى

و منھا ما یكّون رأس المال و تسمى )إلخ...فواكھ، ثالجة، خدمات النقل، خدمات الھاتف،(
و من السلع و الخدمات التي تستعملھا )إلخ...آالت، مباني، طرق، (أیضا السلع االستثماریة 

الدولة في تسییر و تجھیز مصالحھا العمومیة و أخرى توجھ إلى الخارج و ما بقي منھا خالل 
.السنة و لم یستعمل في أحد ھده االستعماالت  یحسب في المخزون

یستثنى في عملیة التقییم السلع الوسیطة التي تستعمل في االنتاج  لتحقیق انتاج آخر فتحول •
المواد األولیة المواد النصف المصنعة، الوقود، (العملیة االنتاجیة أو تندثر خالل 

)إلخ...الكھرباء،

نقوم بھذا االستثناء حتى نتفادى التقییم المزدوج للمنتج فالخیط المستعمل في قطاع النسیج ال •
یحسب و القماش المستعمل في قطاع المالبس الجاھزة ال یحسب و إنما نحسب فقط المالبس 

الجاھزة

•counting.



االقتصاد  المحلي ، االقتصاد الوطني •

للتعبیر  عن ما ینتج من سلع و خدمات ذات االستعمال »المحلیة«تستعمل عبارة  •
النھائي من طرف األعوان االقتصادیین المقیمین داخل االقلیم االقتصادي  دون النظر في 

جنسیة األعوان 

للتعبیر عن ما ینتج  من سلع و خدمات ذات »الوطنیة«في حین نستعمل عبارة •
االستعمال النھائي  من  طرف  األعوان االقتصادیین الحاملین لجنسیة البلد سواء كان 

ھؤالء مقیمون داخل البلد أو خارجھ و یسمى في ھذا الناتج ، بالناتج  الوطني االجمالي  
PNB أوGNP

المدة الزمنیة•

تقیم فقط السلع و الخدمات المنتجة خالل السنة و ال تدخل تلك المنتجة في السنوات •
الماضیة ھناك من الدول التي تتمیز بجھاز احصائي قوي تستطیع تقییم ناتجھا المحلي 

Trimestreوالوطني حتى في الثالثي 
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الناتج المحلي االجمالي و التدفق الدائري لإلنفاق والدخل•

عندما نعتبر  الناتج المحلي االجمالي  على أنھ  مجموع  السلع و الخدمات  ذات االستعمال •
النھائي ، فنحن ضمنیا نقصد  أیضا  ما ینفقھ االعوان على ھده السلع و الخدمات  و ھو 

أیضا  بصفة غیر مباشرة  تعبیرا على الدخل االجمالي المنفق من طرف المقیمین  و یسمى 
أو المنفق من طرف االعوان الوطنین و یسمى أیضا بالدخل RI(DI)أیضا بالدخل المحلي 

RNالوطني  (NI)

المساوات بین االنفاق و الدخل یسمح أیضا  باستخالص  العالقة بین االنتاجیة  و المستوى  •
.المعیشي في اقتصاد ما

الشكل الموالي یبین العالقة  الدائریة بین الدخل و االنفاق و قیمة الناتج     •
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Householdsیظھر التدفق الدائري التبادالت الحاصلة بین األسر • (Ménages)
Firmsو قطاع األعمال  (Entreprises) و الحكومةGovernment

(gouvernement)و باقي العالمRest of the world (Reste du monde)



التبادل بین االعوان یتم في سوق عوامل االنتاج وسوق السلع و السوق المالي •



الخط األزرق في .یتحصل قطاع األعمال على عوامل االنتاج من األسر  في مقابل دخل •
المدفوع  لألسر من طرف قطاع األعمالYالشكل یبین تدفق الدخل 



الخط األحمر یبین تدفق في .األسر تنفق جزء من دخلھا لشراء سلع وخدمات استھالكیة•
Cشكل انفاق على االستھالك  



و تدفع الضرائب Sاالسر في االستھالك ، تدخر بعضھ تسعملھالجزء من الدخل الذي لم •
یقترض  قطاع األعمال جزء من ادخار األسر لتمویل استثمارھا  .Tللحكومة 



ل كما  یظھره الشكل بالخط من قطاع االعماIیشتري قطاع االعمال سلع استثماریة  •
االحمر



و تقترض  أو تدفع ما علیھا من دین  و Gالحكومة أو الدولة  تشتري السلع و الخدمات •
ذلك وفق ما إذا كانت میزانیتھا فیھا فائض أو عجز مقارنة  مع  الضرائب



و نشتري منھم سلع و خدمات  Xنبیع سلع و خدمات لباقي العالم في شكل صادرات •
أو رصید المیزان التجاري الفرق NX، یسمى صافي الصادرات Mفي شكل واردات 

X-Mبین الصادرات و الواردات 



یقترض  باقي  العام  منا أو یقرضنا  وفق وضعیة میزاننا التجاري فیما إذا كان موجب أو •
سالب



یعبر الخط األزرق  و الخط األحمر على تدفق االنفاق و الدخل على التوالي في حین یعبر •
الخط األخضر على التدفق المالي  بین االعوان



مجموع التدفقات باللون األحمر تساوي التدفقات باللون األزرق•



=Y:و علیھ یكون • C+ I+ G+ X– M



االحماليالناتج المحلي •

التدفق المبین أعاله یبین أن تقییم الناتج المحلي االجمالي یتم من خالل وجھین مختلفین •
:ھما

expenditureAggregateمجموع االنفاق •

مجموع ما ینفق على السلع و الخدمات ذات االستعمال النھائي یساوي قیمة  ما ینتج من •
سلع وخدمات ذات االستعمال النھائي

•Total expenditure = C + I+ G + (X– M). =مجموع االنفاق
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الناتج المحلي االجمالي •

Aggregateمجموع الدخل • income

بعد Rو ریع πو ربح Iو فائدة Wالدخل ھو ما یدفعھ  قطاع االعمال لألسر من أجر•
بیعھا للسلع و الخدمات في السوق، وعلیھ الدخل یساوي االنفاق

•Y= C+ I+ G+ (X– M).
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الناتج المحلي االجمالي •

التدفقات المالیة•

التدفقات في السوق المالي تسمح  بتمویل العجز الحكومي و تمویل االستثمار•

ادخار االسر ھو ما تبقى من الدخل بعد  دفع الضرائب و االنفاق على االستھالك •

•S= Y–(T+ C).

االدخار یتحول إلى رأس المال  یتدفق في السوق المالي أو سوق رأس المال •
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تكون الموازنة العمومیة في Tیفوق المحصالت الضریبیة  Gإذا كان االنفاق الحكومي •
، ھذا األخیر تمّولھ الحكومة  باالقتراض من السوق المالي (G-T)حالة عجز 

أما إذا كان التحصیل الضریبي  أكبر من االنفاق العام ، الموازنة تكون في حالة فائض •
(T-G) تستعملھ  الحكومة في السوق المالي

ردات  اقتصاد ما تفوق الصادرات ، یقوم  ھذا األخیر باقتراض كمیة من رأس واإذا كانت •
تساوي قیمة العجز(M-X)المال من باقي العالم  لتمویل العجز 

إذا كانت الصادرات تفوق الواردات ، عندھا یستعمل الفائض  لتمویل بعض المشاریع •
االستثماریة  في باقي العالم
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كیف یتم تمویل االستثمار•

:ھناك ثالثة مصادر ممكنة لتمویل االستثمار ھي•

Sاالدخار الخاص 1.

(T-G)الفائض في المیزانیة العمومیة 2.

(M-X)االقتراض من العالم الخارجي 3.
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یمكن أن نستخلص المصادر الثالثة لتمویل االستثمار من  خالل المعادلة التي تساوي بین •
:االنفاق و الدخل، كما یلي

•Y= C + S + T= C + I+ G+ (X– M).

:یمكن كتابة العالقة أعاله بالشكل التالي•

•I= S+ (T– G) + (M–X)

nationalیسمى  باالدخار الوطني )T-G(و فائض  في الموازنة  Sاالدخار الخاص  •
saving.
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Grossإجمالي الناتج و صافي الناتج • and Net Domestic Product

من قبل من أن نطرح من قیمة الناتج قیمة  االھتالك  )او الخام(نستعمل صفة  االجمالي  •
في رأس المال 

عكس االجمالي ھو الصافي •

لفھم الفرق بین الصافي و اإلجمالي ، یجب أن نمیز أوال بین المخزون و التدفق •

التدفق و المخزون في االقتصاد الكلي •

وحدة زمنیة معینةخالل باختصار ھو كمیة التدفق •

زمنیة معینةعند لحظة  ھو الكمیة الموجودة المخزون •
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Wealthالثروة و االدخار • and Saving

ھو ما بحوزة االعوان من رأس المال  مالي و عیني ، فھي عبارة عن  Wالثروة •
مخزون

االدخار ھو التدفق الناتج عن  التغیر في الثروة •

الثروة في بدایة السنة تساوي  الثروة للسنة الماضیة  مضافا إلیھا  االدخار المدخر خالل •
السنة الماضیة  

•St = Wt – Wt-1

•
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Capitalرأس المال و االستثمار • and Investment

یشمل رأس المال األراضي و المباني و التجھیزات و المواد االولیة و المواد النصف •
منتجات أخرىالنتاجمصنعة التي ھي في المخزون و التي ستستعمل 

رأس المال ھو عبارة عن مخزون و االستثمار ھو التدفق الحاصل في رأس المال •

•It = Kt – Kt-1

االستثمار كتدفق ھو الفرق بین مخزون رأس المال لبدایة المدة و آخر المدة•
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البلى والتقادمعن ناتج رأس المال الخزونھو انخفاض في ماالھتالك •

االستثمار اإلجمالي ھو المبلغ اإلجمالي الذي تم إنفاقھ على المشتریات الجدیدة •

.واالھتالكمن رأس المال الجدید  و على االستبدال  في  رأس المال •

.صافي االستثمار ھو التغیر في مخزون رأس المال•

االھتالك-اجمالي االستثمار  =صافي االستثمار •

•Net investment = Cross investment -Depreciation.
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الشكل یبین العالقة بین مخزون •
رأس المال ، االستثمار االجمالي ، 

االھتالك  و صافي االستثمار 
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العودة إلى الناتج االجمالي •

االجمالي  كما قلنا سابقا یحوي االھتالك، فالربح  االجمالي  مثلھ مثل الناتج االجمالي •
یحوي االھتالك و كذلك  االستثمار االجمالي  یحوي أیضا كمیة المشتریات من السلع 

.الرأسمالیة  التي استعملت  محل ما اھتلك من رأس المال

و علیھ  فصافي الربح و صافي الناتج  المحلي و صافي االستثمار  كلھا  قیم  لمجامیع  •
.اقتصادیة  اجمالیة طرح  منھا  االھتالك
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Theاألمد القصیر مقابل االمد الطویل • Short Run Meets the Long
Run

یلعب رأس المال و االستثمار دور أساسي  في فھم  النمو االقتصادي و فھم التقلبات في •
الناتج المحلي االجمالي الحقیقي 

ھو الذي یحقق النمو )االمد القصیر(فاالستثمار المضاف إلى مخزون رأس المال  كل سنة •
االقتصادي و من ثم التقلبات و التغیر الحاصل في االستثمار ھو المسؤول عن التقلبات في 

)على األمد الطویل(الناتج المحلي االجمالي الحقیقي 
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قیاس الناتج المحلي •

:كما بّینا من قبل ھناك طریقتان لقیاس الناتج المحلي االجمالي •

طریقة االنفاق-

طریقة الدخل -
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قیاس الناتج المحلي •

طریقة االنفاق •

تقیس ھذه الطریقة الناتج المحلي االجمالي على أساس مجموع االنفاق على السلع •
باالضافةاالستھالكیة و السلع االستثماریة و االنفاق الحكومي على السلع و الخدمات 

إلى صافي الصادرات 

•PIB(GDP) = C+ I+ G+(X-M)
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قیاس الناتج المحلي •

طریقة الدخل •

یقاس  الناتج المحلي االجمالي على أساس الدخل الموزع  على االسر في مقابل  عوامل •
االنتاج  التي تقدمھا ھذه األخیرة لقطاع االعمال 
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قیاس الناتج المحلي •

:یمكن تقسیم الدخل الوطني بصفتھ تعویض لعوامل االنتاج إلى خمس أنواع•

تعویضات االجراء1.

صافي الفوائد2.

دخل الریع3.

الربح المحقق في قطاع االعمال 4.

دخل الملكیة 5.

تشكل العناصر الخمس للدخل ھده صافي الدخل المحلي بتكلفة عوامل االنتاج•
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قیاس الناتج المحلي •

بسعر التكلفة للحصول )او المحلي(یجب ان نقوم بتعدیلین اثنین على الدخل الوطني •
:على الناتج المحلي االجمالي

و نضیف اإلعانات  الخاصة باإلنتاج و ITنطرح الضرائب غیر المباشرة 1.
من الناتج المحلي المقیم بسعر التكلفة إلى الناتج المحلي SUBاالستغالل لالنتقال 
المقیم بسعر السوق

لالنتقال من صافي الناتج إلى إجمالي الناتج)استھالك رأس المال(یضاف االھتالك 2.
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

الناتج المحلي االجمالي الحقیقي یعبر عن قیمة السلع و الخدمات •
ذات االستعمال النھائي المنتجة في سنة معینة و المقیمة بأسعار 

سنة ثابتة
حساب الناتج المحلي االجمالي الحقیقي•

لحساب الناتج المحلي االجمالي الحقیقي علینا أوال أن نحسب  الناتج المحلي االجمالي •
.االسمي

یمثل قیمة السلع والخدمات ذات االستعمال النھائي المنتجة الناتج المحلي االجمالي االسمي •
خالل السنة و المقیمة بأسعار تلك السنة 
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

:2011في •

=100X100=االنفاق على الكرات •
10000

=50X20=االنفاق على اللعب •
1000

•PIB Nominal= 11000

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج

المثال التالي :حساب الناتج االسمي•
یعطي بیانات عن الكمیات و األسعار 

لسنتین متتالیتین

ئربوصافي كمال                                                                                المدرسة العلیا للتجارة       الجزا



الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج

:2012في •

=160X80,50=االنفاق على الكرات •
12880

22X25,50=االنفاق على اللعب •
=495

•PIB Nominal= 13375
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

التقییم على أساس سنة األساس•

نقوم حساب بھذه الطریقة الناتج المحلي •
االجمالي لكل سنة بسعر سنة أساس   

في سنة األساس الناتج المحلي االجمالي •
الحقیقي یساوي الناتج المحلي االجمالي االسمي

2011في :فمثال•

•PIBréel = PIB nominal =11000

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

الطریقة تقلیدیة في التقییم  على أساس •
:سنة االساس تتم كالتالي 

یصبح  الناتج المحلي االجمالي  في •
یساوي2011بأسعار 2012

=160X100=االنفاق على الكرات •
16000

22X50=1100=االنفاق على اللعب •

•PIB réel (2006)= 17100

•PIB nominal (2006) = 13375

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج

ئربوصافي كمال                                                                                المدرسة العلیا للتجارة       الجزا



الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

سلسلةلسمى مؤشر االنتاج تطریقة جدیدة لحساب الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي، •
المرجحة

لحساب معدل نمو متتالیین أسعار عامین مؤشر االنتاج سلسلة المرجحة األسلوب، یستخدم•
الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي

:ھذه  الطریقة للحساب  تتم على  أربع خطوات  كما ھو موضح  فیما یلي•
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

ھذا العام ناتج في العام الماضي ولناتج اتقییم :1لخطوة •
بأسعار العام الماضي ثم حساب معدل نمو ھذا الرقم من العام 

.الماضي لھذا العام
ھذا العام ناتج في العام الماضي ولناتج اتقییم :2الخطوة •

بأسعار ھذا العام ثم حساب معدل نمو ھذا الرقم من العام الماضي 
.لھذا العام

یمثل الحاصل في .ین معدلالحساب متوسط :3الخطوة •
متوسط معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي من العام 

.الماضي لھذا العام
ھذا لتطبیق معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي :4الخطوة •

ھذا للعام الماضي لحساب الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي لالعام 
.العام



الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

• :الخطوة االولى 
2011و أسعار 2011القیمة بكمیات •

11000تساوي 

تساوي 2011بأسعار 2012القیمة في •
17100

قیمة الناتج  ینتقل من 2011بأسعار •
17100إلى 11000

%54:أي بمعدل •

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

:الخطوة الثانیة•

2012و أسعار 2011القیمة بكمیات •
8560تساوي 

تساوي 2012بأسعار 2012القیمة بكمیات •
13375

8560القیمة ارتفعت من 2012بأسعار •

%56.26أي بمعدل 13375إلى •

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

:الخطوة الثالثة •

كان 2012النمو في 2011بأسعار •
54%

%56.26النمو كان 2012بأسعار •

%55.12:متوسط المعدلین ھو •

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

الخطوة الرابعة•

على ضوء الخطوات السابقة و باعتبار •
كسنة أساس الناتج المحلي 2011

یصبح 2012االجمالي الحقیقي في 
:یساوي

•17173,2)11000X×0.5612(
المحسوب بالطریقة 17100عوض  
التقلیدیة

الكمیات األسعار

2011

الكرات 100 100.00دج

لعب 20 50.00دج

2012

كرات 160 80,50دج 

لعب 22 25.50دج
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

Calculatingحساب المستوى االسعار • the Price Level

بمستوى األسعاریسمى المستوى المتوسط لألسعار •
•.

• ، وھو متوسط أسعار معامل انكماش الناتج المحلي اإلجماليمقیاسا لمستوى األسعار ھو 
السلع والخدمات  للناتج المحلي اإلجمالي  للعام الحالي معبرا عنھا كنسبة مئویة من أسعار 

.سنة األساس

لألسعارالمكمشالجدول الموالي یبین طریقة حساب •
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الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

•GDP Deflator = (Nominal GDP ÷ Real GDP) x 100.

:مكمش الناتج للمثال السابق ھو 2011في •

•)11000÷11000(x100=100

مكمش الناتج یساوي2012في •

•)13375÷17173.2(x100=77.8

Nominal
GDP

Real
GDP

GDP

deflator

2011 11000 11000 100

2006 13375 17173.2 77.8



الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

• .المحلي اإلجمالي الحقیقياالناتجالناتج المحلي اإلجمالي االسمي یزید بسبب زیادة 



الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

.الناتج المحلي اإلجمالي االسمي یزید أیضا بسبب ارتفاع أسعار•



الناتج المحلي االجمالي الحقیقي و مستوى األسعار•

ستخدم معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للسماح للھواء التضخم من الخروج من •
البالون الخاص بالناتج المحلي اإلجمالي االسمي فنكشف  عن حقیقة الناتج المحلي اإلجمالي



انتھى•
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